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 ٧٠٠وان شمس، غزل شماره ي، دیمولو
  

  آن خواجه خوش لقا چه دارد؟
  اش از صفا چه دارد؟نهييآ

   تو در جَوالشیھان تا نرو
  رختش بطلب که تا چه دارد؟

  ري بو گاندر سخنش کشان و
   بقا چه دارد؟ی میکز بو

  در گلشن ذوق او فرورو
  ھا چه دارد؟کز نرگس و .له

  ديا ِب/فيھر چند کز انب
  ا چه دارد؟ياز گوھر انب

  فرستندیگر چه صلوات م
   چه دارد؟یاز َصفوَت مصطف

  ندازيه خود بر او ميا ساي
  ا چه دارد؟يکو خود چه کس است؟ 

  ش چنگ درزني خویدر ساق
  ؟که آن سه تا چه داردش يمند

  ید و عمرو بردي زی پیعمر
  ؟ن پس بنگر خدا چه دارديز

  از سرمجموع اصل مگذر
  ؟ن اصل جدا جدا چه دارديکا

  ماين کاه سخن دگر مپيا
  ؟ش که کھربا چه دارديبند

  
  ٢۶۶٩ت ي، دفتر ششم، بی، مثنویمولو

  
  پنج وقت آمد نماز و رھنمون

   َص/ةٍ دائِمونیعاشقان را ف
  رد آن ُخمارينه به پنج آرام گ

   پانصد ھزاریکه در آن سرھاست ن
  

  ۴۵٨ات، غزل شماره يحافظ، غزل
  

  نقطه عشق نمودم به تو ھان سھو مکن
  یرون باشيره بي از دایور نه چون بنگر
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  شيابان در پيتو در خواب و بکاروان رفت و 
  ی چون باشی چه کنی ره ز که پرسی رویک

  
  ١٨٩٧ت ي، دفتر چھارم، بی، مثنویمولو

  
  مان رفت کژيباد بر تخت سل

  َغژمان گفت بادا کژ مَ يپس سل

  لمان کژ مروي سیباد ھم گفت ا

  ن مشوي کژ از کژم خشمیور رو

  ن بنھاد حقين ترازو بھر ايا

  تا رود انصاف ما را در َسَبق

   من کم کنمیاز ترازو کم کن

   من روشنمیتا تو با من روشن

  ل کرديمان مين تاج سليچنھم

  ل کرديروز روشن را برو چون َل 

  گفت تا جا کژ مشو بر فرق من

   کم مشو از شرق منآفتابا

  کرد او به دست آن تاج رایراست م

  ی َفتیشد برو تاج ایباز کژ م

  ھشت بارش راست کرد و گشت کژ

  ست آخر؟ کژ َمَغژيگفت تاجا چ

   تو راست منیگفت اگر صد ره کن

   ُمؤَتَمنی ایکژ شوم چون کژ رو

  مان اندرونه راست کرديپس سل

  دل بر آن شھوت که بودش کرد سرد

   آن تاجش ھمان دم راست شدبعد از

  خواست شدیآنچنان که تاج را م
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   کرد او به قصدیبعد از آنش کژ ھم

  جو به قصدگشت تاَرکیتاج او م

ت کژ بکرد آن مھترش Qھشت َکر  

  شد تاج بر فرق سرشیراست م

   شه ناز کنیتاج ناطق گشت کا

   َپر ز ِگل پرواز کنیچون فشاند

  ن من بگذرمي کزیست دستورين

  ن َبرھم َدَرميب اي غیھاهپرد

  بر دھانم نه تو دست خود ببند

  مر دھانم را ز گفت ناپسند

  د ز درديش آيپس ترا ھر غم که پ

  ش َگردي تھمت َمِنه بر خویبر کس

   دوستکامی ایگريظن مبر بر د

  د آن غ/ميسگالیآن مکن که م

  یگاه جنگش با رسول و مطبخ

  یگاه خشمش با شھنشاه سخ

   ِھشته بودیکه موس یچو فرعونھم

  ربودیطفلکان خلق را سر م

   آن کور دلآن عدو در خانهٔ 

  او شده اطفال را گردن ُگِسل

  گراني با دیرون َبديتو ھم از ب

  واندرون خوش گشته با نفس گران

  یدھیخود عدوت اوست قندش م

  ینھیوز برون تھمت به ھر کس م

   تو کور و کوردلیچو فرعونھم
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  ان را ُمِذلگناھیبا عدو خوش ب

  ُجرم رای بیچند فرعونا ُکش

   مر تِن ُپر ُغرم راینوازیم

  فزودیعقل او بر عقل شاھان م

  عقل و کورش کرده بودیحکم حق ب

  ُمھر حق بر چشم و بر گوش خرد

  وانش کنديگر ف/طونست ح

  ديد پديآیحکم حق بر لوح م

 ديزيب بايآنچنان که حکم غ

  آن خواجه خوش لقا چه دارد؟

  اش از صفا چه دارد؟نهييآ

  
  . جذاب، خوش صورتیعنيخوش لقا، 

گران، ي در دايم و يني، در خود آن را بب)یآن من توھم(ا خانم جذاب يآن آقا : نست کهيمنظور ا
  چه دارد؟
   .نديافري مربوط شود، بیکه به زندگ ،کي نیرون، دستآوردي تواند در بینمنست که يمنظور ا

  نه اش شفاف است؟يي دارد؟ آیزياز صفا چ" ا واقعاي صورت آ من جذاب، خوشینه يين آيا
  .  دھدیز را درست نشان ميم، ھمه چي کنی نگاه می شفاف را وقتی انهييآ

  .ند؟ نهي بی جھان را درست م،ما" یمن دھن"ن يا اياما، آ
ز  ایبعض.  خوردینه به درد نمييما را درست نشان ندھد، آن آ که ميستي باینه ايي آیاگر جلو

 یا کوچک نشان ميبزرگ سوژه را که  درست شده يینه ھايي مختلف آینه ھا، از تکه ھاييآ
 یگر را کوچک و قسمتي دی از ما را بزرگ، قسمتیم، قسمتيستي ای آن می جلویوقت. دھند

  .  دھدیم نشان ميگر را ھمانطور که ھستيد
د که در جھان ي است به ما بگو قرار ومي کنید ميه از او تقلک یکس یمن ذھنا يما، " یمن ذھن"

 ی آدم میوقت. ند کنیجھان را درست منعکس نم، "حرص"و " ترس"ل يبدلچه خبر است،  
  .ندي بیترسد، جھان را درست نم

  . یروانشناختاز يو نخواستن  یعنيحرص، 
م م مھي که برایزين چياگر ا: "م يينکه بگويا" مث/.  ستیاده خواھياز به زي، نیاز روانشناختين

 یم ھم اضافه تر مي ورزم، و ولع دارم، به من اضافه تر شود، به زندگیش عشق مياست و برا
  ".  ستين یليتکم یم زندگيز، به من اضافه نشود، زندگين چي اگر ای و ل.شود

  یت من روانشناختي بزرگتر کردن و گسترش ھوی، در واقع برایاده خواھين حرص و زيا
  .  خوش لقایا، ھمان خواجة نجي  ارو د.  کاذبیتيھو. ست
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  .، صفا نداردی من ذھنینه ييپس، آ

   
   تو در َجوالشیھان تا نرو

  رختش بطلب که تا چه دارد؟
  

  سه بزرگيا کي یگون= جوال .                یتا داخل جوالش نشو. مواظب باش
  .»م ي روی میا و من ذھنيسه دنيچون ما مرتب داخل ک« 

 شود؟ چرا ما عاشق ی چگونه درست مین من ذھنيم؟ و اي ھستی ما ک:مييم بگوي خواھیامروز م
  مان جذاب است؟ يم و براي شوی میم؟ چرا دائم وارد جوال من ذھني ھستیمن ذھن

  
  ".رختش بطلب"ست؟ ين جوال چين اسباب و لوازم ايا و ببيتو ب

 لباس یت به معن امروز رخیبود ول... خچال و ي و یم، مبل و صندليام قديمنظور از رخت در ا
  .  است

   چه دارد؟ ین من ذھني بب:یعني، "رختش بطلب"
  . نه، اضطراب، ترس، استي درد، رنجش، حسادت، کیات من ذھنيمحتو

  ست؟يم، منظورمان چيي گویم" من "یم که وقتينيم ببييببا
  

  ".یمن ذھن"و " یمن قائم به زندگ": ميدو نوع من دار
  
 آن ی که برایگريا ھر اسم دي، و یا زندگيت ي و خدائیاريش که ھیموقع. "یمن قائم به زندگ"
 آورد از ی بوجود میزي شود و در آنجا چیم خود، وارد ذھن ميد، با کاھش دادن عظي گذاریم

 یل مي کوچک تبدیک ساختاري به یتينھاياز ب. مي گذاری میفکر، که اسمش را ساختار فکر
 . شود

  : دي گوی مم عجب دارد  وين کاھش عظيمو.نا از ا
 

  ؟دي آیان ميان چون به مينست     کو نگنجد به مي و عجب من ای در عجبیھر کس
  

  . ت استي و ابدیتينھايت خدا، بيدو خاص
   گنجد؟ید و در آن مي آیان ميت به مي و ابدیتينھايچگونه ب:  پرسدیمو.نا م

  
  . مياکساله ي شش ماھه، ی شود، ما کودکیت وارد ذھن ميت و ابدينھاي بیوقت

  .  مایعنيم که بردن اسم ما، ي فھمی کنند و ما کم کم می میپدر و مادرمان، ما را نام گذار
ن يبا ھر بار گوش دادن به ا.  آورندی اسم ما را بزبان میعنيھر بار با توجه به ما، آن کلمه، 

ن يم و  به ايم که منظور ما ھستي شوی اسممان و و توجه به ما؛ متوجه میعنيصوت مشخص 
  .ردي گیما شکل م" من"ب يترت
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 اسمش، تصور يی شناسایعني، ی صوتی تارھای ساخته یعنين مفھوم، يبچه کوچک با شناخت ا
ت است، ي و ابدیتينھاي اش که بی که آن اصل واقعیدر حال. را شناخته" خود" کند که یم

  .ناشناخته ست
 کوچک جا ی چگونه در مفھومم،ي عظی با کاھشیتي و ابدیتينھاينست که بيتعجب مو.نا از ا

  . !گرفته و گنجانده شده
 کند و حول آن یدا مي پی ذھنیريتصو" من"ن ين اسم و ھميکودک آرام آرام بر اساس ھم

  . تندی را ميیزھايچ
  : ميار مھم توجه کنيار بسيد به دو مطلب بسيبا

   دھد؟ یش ادامه مي شود و چگونه به زندگی چرا و چگونه  ساخته میمن ذھن
  

زھا را يم که چين توان را داري ای از ھمان کودکیاريما بعنوان ھش.  ستی فکری، بافتیمن ذھن
اد يکردن را " مال خود"و . ميببخش" وجود"و  حس " خود"م و به آنھا حس يدر ذھن تجسم کن

  . منیمثل عروسک من، اسباب باز. ميريبگ
   با  به آن و مال خود کردن آندنيت بخشيست، و طرز ھو)  بچهیاسباب باز" (پس محتوا مث/

  .  که از خود ساختهیر ذھنيتصو
  . ستیاريت ھشي خاص، کردنیکين، يا

  . مطرح استی ساخته شدن من ذھنی و چگونگيیپس، چرا
 کرده و یکي ، منطبق وو خود را) یاسباب باز(  تواند دو مفھوم محتوا ی بلد است و میاريھش

  . ديبزرگ نما
  ).مي تنیما م. ( تندیا م ریب من ذھنين ترتيبه ا

  
ن يا.  کشدی کند، درد و عذاب میا او آن را گم ميم، و يري گی را از بچه می ما اسباب بازیوقت

 دارد، که  کمبود آن باعث یت ذاتيک خاصي یاسباب باز" ست که واقعايعذاب بخاطر آن ن
  . مرگ کودک شود

 ی رھا و  توجھش به اسباب باز، آن رایک اسباب بازي؛ با یقه بازيکودک بعد از چند دق
  .  شودی جلب میگريد

د، و ي آیه خوشش مي کودک ھمسایم، او از اسباب بازي رویه ميبا کودکمان خانه ھمسا" مث/
 ید و اسباب بازيم کني را گرفته و قای خواھد آن را داشته و مال خود کند، اگر اسباب بازیم
  . ت شوديد ھم ھوي جدی اسباب بازل دارد بايد، دوباره کودک مي به او بدھیگريد

  . ستيد ني شدیدن کودک به اسباب بازيگر، چسبيبه عبارت د
ض و يت شده، قابل تعوي آنچه که با آن ھم ھویعنيم، محتوا، يني بیدر رابطه با کودک م

  ). کندین کار را مي ایاريھش. ( ستینيگزيجا
  

را " من"و  " اسم"، در ذھن، یاريما بعنوان انسان، بعنوان ھش: نکهي ایعنيت شدن يھم ھو
زھا را  اضافه کرده و بزرگ و بزرگترشان ي، مفھوم چیر ذھنين تصويگرفته و حول و حوش ا

  .دنيھمان= م ي کنیم" ن خوديع" و نموده 
  . ستين" ھمان" فھمد که یاما بعد م.  کندی ساخته و ھمانند خود میزي چیاريھش
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  . رودیم به خواب ی، در من ذھنیارينجا، ھشيا
  

 مانند زھدان مادر شده و حول ،ی کوچکی ست، وارد بافت ذھنیت و ابدينھاي که بی ایاريھش
م که ھمانگونه ي دانیاما م. مي دانی آن را نمیچگونگ.  رسدی تند، در آنجا پخته شده و میخود م

گر شکم  ا،ميياين جھان بيم به اي توانی کند و بدون شکم مادر نمیکه انسان در شکم مادر رشد م
  . تواند از آنجا وارد جھان شودی نمیاريذھن نباشد، ھش

  
، به درد  پنھان کردهدر آن را  و خود که خود ساخته ین بافت ذھنيدر ا یاريھش، یبعد از مدت

  .ردي گیه ما صورت ميتولد ثانو  کشد و سپس یرون مين حصار بيآمده و خود را از ا
  

نبار، بعد از يا،  و وارد ذھن شده بودتيت بود و ابدينھايه که بي اولیاري آن ھشگر،يبه عبارت د
آگاھانه و نبار ياما ا.  شودیمل ي ابتدا، تبدیت و ابدينھاي بیاريھشھمان تولد از ذھن به 

  ".ارانهيھش"
  

ن حالت يه ا ما، بیتي و ابدیتينھايب تيفيک به یزندگ. ارانه باشديد ھشيتولد از رحم ذھن با
  .است" من"ک نوع ين يا).  د اوستخو. (از داردين" خودش"
  

 رسد و متولد یآنجا م.  رودید، خود را کاھش داده، در ذھن به خواب مي آی میاريھش:  پس
" اصط/حا.  شودیت و از جنس خدا ميت و ابدينھاي شود و دوباره بی شود،  بر خود قائم میم
از ي ندن ووبذات خود قائم   بریعني.  نامندی وحدت مین مرحله را، وارد شدن به فضايان اياد

 یق ذات خود ميخود را از طر.  ستي که بداند ک .زم نداردیاريھش. نداشتن یم ذھنيبه مفاھ
  ".یمن زندگ.  "است" من"ک ين يم، اي که گفتی" من"از دو نوع . شناسد

  
  . مي ست که ما ھنوز، در شکم ذھن ھستی ھم وجود دارد، و آن موقعیگريد" من"اما 
 ی از جنبه ھایکي. من، : ندي گوی میا ھنوز از رحم ذھن متولد نشده اند و بطور عاد آدمھیوقت

  .  کندی صحبت میمن ذھن
، ساخته شده از مفھوم و فکر ین من ذھنيا.  ستی، من ذھنین من توھمين من، من، من، ھميا

د، باشنده م مرده انيچون مفاھ.  کندیم را تکرار ميمفاھ.  کندین به حرف توجه ميبنابرا. است
  . را حس کند" یزندگ" تواند یرغم حرف زدن، اما نمي مرده ست که علیا

  
 آن ی را بجایگري دیزيچ"  تواند فورایم، ميري بگی را از بچه ایم که اگر اسباب بازيگفت
 40" ت بود اما ما که مث/يش ھم ھويآنجا کودک با اسباب باز. ر استيرد، انعطاف پذيبگ

م يزھا و مفاھينبار با چيم، اي را ادامه داده و از ذھن متولد نشویذھنسالمان شده، اگر من 
 و  خانه و یسي و نقش رئی و نقش مادریل و ھمسر و بچه و نقش پدرياتومب:  مانندیبزرگتر

   .مي شویمت يھم ھو... ل خانه مان و يپول و فرش و وسا
   چه؟ یعني شدنت يھم ھو
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ن دو تا يا. مي از خانه مان تجسم کردیر ذھنيک تصويم و ي از خود داری ذھنیري، ما تصویعني
 تواند یت را دارد و مين خاصي ایاريھش.  مي شویت مي کرده و ھم ھوی و قاطیکيرا با ھم 

  .مي ھستیاريو ما ھش. نکار را بکنديا
  . ن معناستيت به ھميمالک

 ی و قاطیکي ن دو را با ھميلمان و اي از اتومبیر ذھنيک تصوي از خود و یر ذھنيک تصوي
  .  مي شویم" بزرگ"کرده و 

ت گستر ينھا بعنوان ھوينکه از ايم، اما از ايل و خانه و کت و شلوار را .زم داريالبته ما اتومب
  .م، ممنوع استياستفاده کن

م، در ي ھا را ادامه دھیت شدگين ھم ھوياد گرفته اما اگر ھمي را یتياد ھم ھوي از اول یمن ذھن
نقش : یعني. ميت شده اي ھم ھویا نقش مادري یم که با نقش پدريني بی، می سالگ50 ، 40سن 
تمان، ي را بعنوان گسترش ھوین نقش پدريم و ايت داده اي را تجسم کرده و به آن حس ھویپدر

م که يم تحمل کني توانینم. مي ھستیم که پدر خوبييم به خود بگوي خواھیم. مي کنیاستفاده م
ا ينقش پدر . ميت را رھا کنين ھويم اي توانینم" عذاب آور است و اص/. مي ھستیند پدر بديبگو

م اما نقش يم به فرزندمان عشق بورزي توانیبعد از آن م.  فرزند استی سالگ18مادر داشتن تا 
ت ماشده ي از ھوینم؟ چون قسمتي کین نقش را رھا نميچرا ما ا.  رودین مي از بیا مادري یپدر

 ست ین خواست من ذھنيالبته ا. ميت خود را گسترش دھين استفاده و ھوم از آي خواھیو دائم م
  . ممنوعیو با درد ھمراه است و از نظر زندگ

  
م و يده ايت بخشي را که در ذھنمان تجسم کرده و ھويیزھايم که آن چي شویج متوجه ميما، بتدر

  . مي کرده ام، خود را در آنھا گميدا نکرده ايدر درون آنھا خود را جستجو کرده و پ
ن عذاب ھنوز در ما يمان عذاب آور بود و ايزھا برايم که از دست دادن آن چي شویمتوجه م

  . مي ھم انباشته کرده این دردھا و عذابھا را روي مانده و ما ایباق
له يق ترس بوسي از تزریم، ناشين ببريم از بي خواھین ترس را که ميم که اي شویحال متوجه م

 ما، ھم یمادر ترس ھا.  ماستیت شدگي از ھم ھویت، بلکه ترس، ناشسي نیگري شخص دی
  . ستیت شدگيھو

  . م رفتيراھه خواھيم، به بين موضوع نشوياگر متوجه ا
  

م، اما شما اگر ياده خواه نباشيم، زيست حرص نداشته باشيحرص خوب ن: مييخوبست که بگو
 ید، مشکل حل نميط موعظه کند و فقي با اجسام را نگھداریت شدگي و ھم ھوی جسمیاريھش

  .شود
  

 یوقت. زھا را اضافه کندي خواھد چی ھست که میآنجا حالت. شما شده" دل "ی جسمیاريچون ھش
  . ديدا کرده اي پیت جسميد؛ ھويت شديھم ھو

م که يل داريم" دل"ما در . اد کندي خواھد خودش را زی، بنا بر قانون جذب، میت جسميھو
م و يده شويينکه، از ذھن زايمگر ا.  ستیت من ذھنين خاصيم و ايکنزھا را به خود اضافه يچ

  .ان شودي نمایبه ذات خود قائم و آن من اصل
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ن حرص ي ست ایت شدگين حرص از ھم ھويم که ايم، و متوجه نشوياگر به حرص ادامه دھ
 اد کردن بدونين زيا.   اد کنيز: دي گویحرص م. مي ما از حصار ذھن متولد شود گذارینم

  .   ستینظارت و بدون چک کردن، مرض و ھمان خواھش نفسان
  

 یت شدگي از ھم ھوی، ناشیاز روانشناختيبعنوان ن" خواستن" "ش از حد، و اص/يخواستن ب
  . شودیست و با موعظه درست نم

  
ست، اما يدن، حسادت، رنجش، توقع داشتن،  درست نيگران ترسيم کنترل کردن ديي گویما م

اد و اضافه کردن و خواستن يل به زي با اجسام و  میت شدگي که در دل ھم ھومي کنیفراموش م
  . ت، وجود دارد و معادل مرض استي گسترش ھویش از حد برايب

  
مو.نا ھم . ميت دارينھاي بی و قامتقدم، ين جھان آمدي به ایاري بعنوان ھشیم که وقتيديپس ما فھم

ن ي ھم در ایليتمث!.  گنجدیان مين ميونه در ات، چگينھاي و قامت بقدن ي کند که ایتعجب م
  :ميرابطه داشت

استر، سمبل .  ست به حضور زنده شدهی انسانقدمن قدم بلند است و قد بلند، : شتر به استر گفت
من :  افتم و شتر گفتیمن به کرات م: استر گفت.  ستیش زنداني ست که در من ذھنیانسان

  . افتم چون قدم بلند استینم
   

ن جھان را ي آنکه خم شود، با قد بلندش، اجسام ایند؟ شتر بي بی را میزيا قد بلندش چه چشتر ب
 ی داند حتیند و مي بی روز مرگش را ھم میحت.  اندین رفتنيند که در حال گذر و از بي بیم

 ی نمین رفتني از بیزھاي چیش را روي چسبد و پاھایز نميچ چيبه ھ. خواھد مردھم جسمش 
 و زنده به یزنده به زندگ. ت استينھاي و از جنس خداست و خدا ھم بیس زندگاز جن. گذارد

  .  ستیلحظه ست و لحظه ابد
  

  .مي کنیت مي و ابدیتينھاي ست وحس بیم، لحظه ابديما ھم اگر زنده به لحظه شو
  

  .  شودی گذارد و سرنگون میزند مي ری که فرو می جھانیزھاي چیش را روياستر پاھا
  

 یوقت اگر ما حواسمان جمع باشد، . گنجدیان ميد و در مي آیت ميت و ابدي نھای بقدن يپس ا
متوجه  کند، ی صحبت مین بافت ذھني ای از جنبه ھایکي ی ذھن است و وقتی زندانیاريھش

   زند؟ ین حرف را ميچرا او چه دارد؟ م که ي شویم
   تان، چرا خوشگل است؟یمن ذھن:  پرسمیاز شما م

  .ديده ايچسبنکه به آن ي ایبرا
  د؟ي کنیست، چرا آن را رھا نميتان خوشگل و جذاب نيو اگر برا

  . پس جذاب است
 بود که ی موقتیک جاي.  ستی توھمین بافت ذھنيد که اي گوی مو.نا به شما میک موقعي یول

  .ديد و برسيشما آنجا بپز
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. نس مفھوم است، از جی من ذھنیول. دي ھستیزندگ. ديت ھستينھاي با قد بیاريشما ھمان ھش
  . استconcept آن یسيانگل. مفھوم مرده ست

    
  . کندیزھا را حس نميچ.  ستیکي پ/ستیر ذھنين تصويا. مي ھستیر ذھنيما در ذھن، تصو

  . شودیکي توان با آنھا یند و نمي بی میر ذھنيگران را ھم تصوي دیر ذھنين تصويا
م توقع نداشته يي شود بگوینم. د، توقع دارد خواھیدائم م.  برقرار کندی عشقی تواند رابطه ینم

  . شودی اثر می بینکه موعظه ي ایبرا. ميزھا را نگھداري با چیت شدگي ھم ھویباش، ول
  

م وبه آنھا حس وجود يت ھستي که ما در ذھنمان تجسم کرده و با آنھا ھم ھويیزھاي چیبعض
 ی بعضیول. ليمثل اتومب. ل پولمث. مينيم آنھا را ببي توانیم، جسم ملموس اند و ما ميديبخش

  .  از آن نا ملموس تر درد استیزھا ناملموس اند مثل باور و کميچ
  .مي ھستیاريم چون از جنس ھشي توانیما م. ميديت بخشيما به تمام دردھا و به باورھا حس ھو

  .ميم خلق کني توانیما م. مي ما از جنس خدا ھستیعني
   

د ي ھستیاريشما ھش: د کهيرياد بگيعنوان اساس گنج حضور ت را بين خاصيا" د و حتمايشما با
ن يزھا را تجسم کند و سپس آنھا را عي چیعني. ت بخشديزھا حس ھوي قادر است به چیاريو ھش

  .فکر کند که خودش آنھاست. خودش کند
ت يو اسمش را ھم ھو. مينکار را کرده اينکار را انجام دھد و ما ايتوھم است، اما قادر است ا

  .مين گذاشته اشد
  

  .ميم که جسم ھستي کنیدا کرده و ما ھم فکر ميت ما را پيجسم ھو: یعنيت شدن يھم ھو
م اگر ي را بشناسیت شدگي مھم است که ما ھم ھویليخ. ميدا کرده اي پی جسمیاريجه ھشيدرنت
  .ميم بفھمي توانیان را نميست کل جري چیت شدگيم که ھم ھويندان

د ي دانیم. دي ھستیاريد از جنس ھشي دانید مي کنی خودتان نگاه م بهید وقتي دانیشما ھم م
 از یاري ھشیعني.  ستیآن خ/ء زندگ.  ستیاريآن خ/ء ھش.  ستیبدن تان خال% 99،99

  .  رودین نمي از بیزندگ.  رودین نميب
  

  . د، غلط استي ھستیر ذھنيک تصوينکه شما يتجسم ا
  . دي بعد را شما دار4 کند که آن ی را متوجه من نگاه به خود، شماين، حا. ايبنا بر ا

 شود و یفکرھا به جسم تان اعمال م.  گذردید که در ذھنتان مي دارفکر. دي داریجسمبعد 
  . جان استيکنوع ھيترس . مثل ترس. دي آی بوجود مجانيھ

 در ذھن است، مرتب در ذھن یاريم ھشي که ما در ذھن ھستید که در آن فاصله ايني بیشما م
د و در ھر ي آیجان بوجود مي شوند و ھین فکرھا به جسم ما اعمال ميند و اي آید ميما فکرھا پد

مثل ترس و خشم و رنجش  " جاناتمان که معمو.يجان و ما در ھيد و ھي آیلحظه، فکر بوجود م
 یم و در آنھا، خودمان را جستجو مي شویت ميزھا ھم ھوي با چیوقت. مي شوی اند، گم میمنف
  .ک درد استيم که خود ي شویم، سرخورده مي کنیدا نمي، و پميکن
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ک دور يه را يد کل قضيبا:  کندیاد آوريد که ي آی ما بوجود میل در زندگين دليپس؛ درد به ا
  . ميم  و بفھميمرور کن

  .مي کنیجاد ميم آموخت که درد را خودمان اي امروز خواھیعني
  .  شماستجانگر، يبعد د

  . ديکه شمائ. ارندي ھشیفضاک ي بعد، در 4ن يا
  : وجود دارد" من"پس دو تا  

  .ست" یمن ذھن"د، آن من، ي درون و جذب ذھن ھستی  وقت- 1
  
  
 شود و ی باز میر من ذھني زی که فضاین معنيبه ا.  شودیده ميي از ذھن زایاري ھش– 2

ن يت شده، ايور فکرھا باز و فکر و ذھن بدون ھيده شده و فضا را در زي کشیت از من ذھنيھو
  . ست" یمن زندگ "ین من است منتھيفضا ھم

  
   چه دارد؟ین من ذھنيا:  پرسدیحا. مو.نا از شما م

جھان .  خشم کدر شدهیله ي ترس، بوسیله ي کنترل، بوسیله ي حرص، بوسیله ينه اش بوسييآ
 دھد ی نشان میر ذھنيشما را تصو.  دھدیشما را ھم درست نشان نم.  دھدیرا درست نشان نم
  د؟ي ھستیر ذھنياما مگر شما تصو

  د؟يمگر شما مرده ھست
 به شما ی زندگیچ حس زنده ي باشد؟ ھیکيد، پ/ستي زنی که دست میزيد به ھر چيمگر شما با

  .دست ندھد؟ نه
  . نگونه ستيم درست شده اي  که ازمفاھی" من"ن يا

  . ندي بیز را مرده ميخودش مرده ست، ھمه چ
  نه از صفا چه دارد؟يين آيا:  پرسدیمو.نا م

  .چ ندارديخوب نگاه کن، ھ: دي خواھد بگویم
  چه دارد؟. ل درونش را نگاه کني وساینکه در جوالش نروي ایبرا: دي گویبعد م

  
  :ی ھم از مثنویمطلب

  
  . تي شود و با ذھن ھم ھوی وارد ذھن میاريھش: م کهي دانیم

  . شودیک تکه و مجموع مي باز ھم.  کندی خود، خودش را متولد میاريسپس، ھش
  

  از سرمجموع اصل مگذر
  ؟ن اصل جدا جدا چه دارديکا
  
  ).دين نگذرياز ا. (ديک تکه بشوي. ديرون بکشيت را از ذھن بينکه شما، ھوي ایعني
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تان در نقاط مختلف ذھن باشد، و ھر يد، تکه ھاي شویه گزاريچون اگر شما در ھزار جا، سرما
 کند، بدرد ی از آنھا صحبت میکي، و ھر لحظه "یتو من ھست"ه د کين تکه ھا بگويکدام از ا

  .  خوردینم
، اگر جدا جدا و تکه تکه و در شما پراکنده شود، ھمان من یارين ھشيت، اين خدائين اصل، ايا

  . چ نداردي ست که ھیذھن
  . ميخوانده ا"   است، قب/2669ت ي را که از دفتر ششم بیت از مثنوين چند بيا

  
   آمد نماز و رھنمونپنج وقت

   َص/ٍة دائِمونیعاشقان را ف
  رد آن ُخمارينه به پنج آرام گ

   پانصد ھزاریکه در آن سرھاست ن
   

د، درست يد و برگردي وحدت بروید گاه به گاه، به فضايد و بخواھيشما اگر، درون ذھن باش
  .ستين

  چرا؟.  ھستندیاز دائماما عاشقان در نم. دي شبانه روز، پنج بار نماز بخوانیگفته اند ط
  .  وحدت اندیشه در فضايچون ھم

، را که دائم "تيزنده به ابد"، "یمن زنده به زندگ"ن يو ا. دي شود که شما از ذھن متولد نشوینم
  .دي ست، از حصار ذھن، رھا نکنیکيبا خدا 

  
  .ردي گی ماست آرام نمی، که در سرھاین تشنگي، ایجين گي، ای شرابین بين خمار، ايا

  
  رد آن ُخمارينه به پنج آرام گ

   پانصد ھزاریکه در آن سرھاست ن
  
  .  وحدت رفت و برگشتیستاد و گاه به گاه به فضاي شود در ذھن ای نمیعني

خود يد و نمازتان ھم با حضور است و موقع نماز از خودتان بي خوانید شما، نماز ميفرض کن
  . دي شوی میکيد و با خدا ي کنین عالم را ميد و ترک اي شویم

  .  شودیحضور گاه به گاه نم
  . داشته و نمازتان حضور نداردی جسمیاريد، ھشياگر در ذھن باش

   فرستندیگر چه صلوات م
   چه دارد؟یاز َصفَوت مصطف

  
 یم که ما ا.ن خدا را عبادت ميم و تصور کنينکه در ذھن باشين، خرده خرده و ايپس بنابرا

ن ي از ایول. دي گوی خواند و ذکر ھم میتد و دعا ھم م فرسی، صلوات ھم میم، من ذھنيکن
د از ذھن يستاد، باي شود در ذھن ای نمیعني. یچي، چه دارد؟ ھی مصطفویاريخلوص و ھش

  .متولد شد
  ".خبر خوب"
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  .دي شویاز آن آزاد م" د، فوراياگر شما توھم را بشناس
  .  ستین شناخت، معادل آزاديد که ذھن توھم است، اياگر متوجه شو

 شناساند، باشناخت آن ی را به ما می از من ذھنیمو.نا در ھر جلسه قسمت. نستيراه مو.نا ا
 در یاري ھشی که آن فضاین معنيبه ا.  شودیادتر مي ما زیر فکرھاي در زیاريھمزمان، ھش

  .حال باز شدن است
  :ره را نشان دادميمن به تو مرکز دا: دي گویحافظ ھم م

   تو   ھان سھو مکن                          عشق، نمودم بهینقطه 
  .یرون باشيره بي     از دایورنه چون بنگر

  
   عشق کجاست؟ یره ي عشق، مرکز داینقطه 

  . ستی شدن شما با زندگیکين شدن و يده شدن کامل شما از ذھن و عجييزا
اسم شما باشد ک اسم را که يد، درون ذھن، ياين جھان بي تواند به ای میاريچگونه ست که ھش

 یريزھا را بتند و تصويرد و حول و حوش آن چيک لفظ است، بگيک من را، که يرد و يبگ
   کند؟یکيزھا را با آن ي؟ و چ"من" درست کند به نام یذھن
  .   کندیکي ست، با خدا ی فرمی بلد و قادر است که اصل شما را که از جنس بیاريھش

ره، وحدت شما با يمرکز دا. ا به شما نشان دادمره ريمرکز دا: دي گوین را ميحافظ ھم ھم
  .ديل به ذھن شديپس تبد. کو؟ کجاست؟ نشان بده: ديد محاسبه کنياگر شما بخواھ.  ستیزندگ

  . ديمواظب باش
ره خارج يم، از داينيم، با چشم و با حس ببيره را به حرف در آوريم مرکز داينکه بخواھيھم
  . ميشد

  .ر شدهيد: دي گویحافظ م 
  شيابان در پيروان رفت و تو در خواب و بکا
  ؟ی؟ چون باشی؟ چه کنی؟ ره ز که پرسی رویک
  

گران، از يم، و به طور مستقل از دي خودمان روشن نکرده ایکه ما نور افکن را رويتا زمان
نھا را من خود بوجود آورده ي خواھم؟؟؟، اگر درد دارم، ایم، که من چه ميخودمان سوال نکرد

  .زھا بوجود آمدهي با چیت شدگيوجود آورده ام؟ در اثر ھم ھوچگونه ب. ام
  ؟ یپول؟ بچه؟ نقش پدر. ت ام، چه ھا ھستند؟؟؟ي من مھم اند و با آنھا ھم ھویزھا که براين چيا

   منست؟ ی منست؟ باورھای؟ دردھاینقش مادر
  ؟ یني؟ دی؟ فرھنگی؟ خانوادگی؟ اجتماعیاسي منست؟ کدام باورھاست؟ سیاگر باورھا

  .  من، تله شده؟؟؟ی ھست که برايیزھايچه چ
   مو. نا ید در آموزه ھاي توانید، نمي خودتان مشخص نکنین پرسش ھا را براياگر شما پاسخ ا

  .ديشرفت کنيد و پيجلو برو
  :  ديد و بگوئي خود ارزش و احترام قائل باشید برايبا
  گران دارم؟ ي به دیچه کار.  خودم کار کنمید فقط رويبا

 خود کار کرده و آن ید که روي گذاریر مثبت ميگران تاثي دی روید که شما وقتي دانیم" ماحت
  . دياوريرات را در خودتان بوجود بييتغ
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  .  رندي پذیگران ھم اثر ميرات انجام شد، ديي تغیوقت
  

  رياندر سخنش کشان و بو گ
   بقا چه دارد؟ی میکز بو

  
  .راوين خواجه را، به سخن بي، این من ذھنيا
  .  ناظر ذھنت باشیاريشما خود را عقب بکش و بعنوان ھش.  زندیحرف م"  دائماین من ذھنيا

د، در ذھن ي کنید که در ذھن به چه فکر ميني بی میعنيد، ي کنیتان را نگاه مي شما، فکرھایوقت
  .؟ ... )کساعت بعد؟ کارتان؟ فردا؟ و يشام ( د؟ ي کنیاز چه صحبت م

بو . دي کنید و فکر و صحبت مي زنید اما در فکر حرف مي نکنممکن است که بلند صحبت
 ی  باقی  میبو" ا واقعايم، آين خواجه که ما عاشقش ھستي و این من ذھني ایصحبت ھا. ديبکش

  را دارد؟ 
 یبو.  ستی برکت زندگیبو.  ستی سازندگیبو.   عشق استی  می، بوی  باقی  میبو

  . بقاست  ی  میبو.  ستيیباي زیبو. لطافت است
 یک مي، نیزيرت انگي ما به طرز حیت ھايد، وضعي آین جھان مي  بقا به ای  می بویوقت

  .شوند
  . ميني بیما  توھم  را م.  کنندیدا مي ما شفا پید که دردھاي آی می  بقا موقعی  میبو

  . دي آی  بقا می  می مو.نا بوین صحبت ھاياز ھم
  د؟ ي گویچه م. ديگوش کند به ذھنتان ي داری من ذھنیاما شما وقت

 یم وبه ذھن نگاه مي کنیدا ميت خدا را پيت و ابدينھايم، بي شویده ميي زای ما، از من ذھنیوقت
  . ذھن ساده ست. ستيت نيم، در درون ذھن ھويکن

 خرد را به یگر از اعماق زندگيم، چون دي خواھی نمیگر اط/عاتي ذھن ساده ست، ما دیوقت
  . شدهین ذھن شرطيم نه ايد بکني کند که چه بایه ما القا مب" او. "مي آوریجھان م
 کند، ی که میھر کار.  شده نسبت به گذشته شتیشرط" ، کام/ین من ذھنيد که اي دانیشما م
ت ھا يخاص.  دھدیک انجام مينکه کارھا را بطور اتوماتي ایعني ی شدگیشرط.  شده ستیشرط

  . ک در آن بوجود آمدهيبطور اتومات
. ميم قضاوت کنياد گرفته اي. ديايم که از چه خوشمان و از چه بدمان بياد گرفته ايما " مث/

 یار ميجاد شيد و اي شوی کوه را می که با.یمثل آب باران. قضاوت ما از قبل مشخص شده
  . کندیارھا عبورمي از ھمان شیآب بعد. کند

  .ميز قبل آماده دارارھا را اين شيم و ھمي کنی را در ذھن وارد میما ھم آب زندگ
ک در ذھن ما يزھا که بصورت اتوماتيچون آن چ.  ھا نباشندی شدگیم آن شرطي خواھیما م

  .  بقا ندارندی  میو بوچاره کرده اند ي اند و ما را بیوجود دارند، منف
  

  در گلشن ذوق او فرورو
  ھا چه دارد؟کز نرگس و .له
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 ست، و یست و فقط واکنشي در آن نی خرد شده،یم درست شده و شرطي که از مفاھیمن ذھن
  . از کوزه ھمان برون تراود که در اوست.  از باورھا را فعال کندیقادر است بعض

 شده ست، با ی شرطی واکنشیک الگوي که ی شدگی ھاست شرطی شدگی مردم شرطیکوزه 
 ید و با زندگيار باشيت را ھشييد خدايت  داشته باشينھايشه  بين لحظه شما قد و رينکه در ايا
 یک الگويد، تفاوت دارد با يد چکار کني بگوید و زندگي باشيیکتاي ید و در فضاي باشیکي

  د؟يد چکار کني شده، که به شما بگوی شرطیواکنش
 شده را که از پدر و مادر و معلم و خواھر برادر ی شرطی واکنشین الگوھايرفتار بر اساس ا

" د چکار کن، مث/ي بگوی که زندگیارند  با رفتار در زماند فرق دياد گرفته اي" و از مردم قب/
د، ھمان يل به بروز خشم و دعوا داري تصادف کرده و مین شما با کسي که ماشیدر موقع

  . شدهیواکنش شرط
 یعني. ديما، فرو روين خواجه خوش سي و در باغ ذوق اید به کنه کار من ذھني خواھیاگر م
، فرو یکه البته ما در گلشن ذوق من ذھن. ديحرص بورز" قعاد، وايد حرص بورزي خواھیاگر م
ن گلشن ذوق، گل رز دارد؟ نرگس و .له دارد؟ نه يا" ا واقعاي شود که آیاما سوال م. ميرفته ا
م؟ کم دعوا کرده يما در خانواده، بعنوان زن و شوھر در گلشن ذوق دعوا فرو نرفته ا. ندارد

  م؟ ي کرده ایم؟ کم قدرت طلبيم؟ کم کنترل کرده ايده ايم؟ کم ترسيده ايم؟ کم حرص ورزيا
  .  نداردیزيم که چيده اين گلشن ذوق فرو رفته و فھميدر ا" اتفاقا

 ھا برو، ی شدگین شرطي ایز نکن تا انتھاي، برو، پرھید که اگر ھم نرفتي گویمو.نا به ما م
د، ھر چند که ي کنیست جدل مشتر اينکه من سوادم بي، در اثبات ایدر بحث و جدل با کس" مث/

ن که چه يده و ببيم کن، اما بعد کنار کشي، اصرار بورز و طرف مقابلت را قانع و تسلی خواھیم
  .  دھدی به آدم دست میحس بدبخت"  دھد، واقعای به شما دست میحس

 ینتواي شود؟ تا مین آخرش چه مي توقع داشته باش و ببیتوانيتا م. برنج" قايعم. برنج. ظلم کن
ن کاره يد اي؟ بایچکار کرد. آن کار را بکن. ن کار را بکنيا: فرزندت را کنترل کن. کنترل کن

  . ...  ی ازدواج کنید با ف/نيبا. یآن کاره بشو. یبشو
  !. ؟ی روین تا کجا مي ھا برو و ببی شدگین شرطي ایتا انتھا

  .ین کار را نکنيالبته بھتر است که ا
  
  زندايه خود بر او ميا ساي

  ا چه دارد؟يکو خود چه کس است؟ 
   

  .دي آن برویست، پس تا انتھاي نی ذھنی ھای شدگین شرطي در ایزيد که چيري پذیشما که نم
 دوم، یم؟ مگر جنگ جھانيانداختي، چند جنگ بزرگ راه نیمگر ما انسانھا، به طور دسته جمع

ست، ما در گلشن ذوق من مشخص ا"  آن کام/ی ھایاتفاق افتاده و تلفات و خراب" رايکه اخ
د در گلشن ذوق جنگ يمان داشت؟ حال باي برایم؟ چه دستآوردي فرو نرفتی و فردی جمعیذھن

  !. م؟ي برویگريد
  . ميم و متوجه اش باشينيد ببيفقط با. مي فرو رفته ای و ھم جمعی فردیما در گلشن ذوق من ذھن

 که در گلشن ذوق يیر چند مورد، آن جاھاد. دي تان نگاه کنید و به داستان زندگينيد بنشيشما با
  .  را دنبال کنمی ندارد که من ذھنیده ايد که فاييرون آورده وبگويد بي فرو رفته ایمن ذھن
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 ید چقدر من حرص ميينگو. ديشما آثار آن را محکوم نکن. یت شدگيھم ھو: یعني، یمن ذھن
  . نه. ديو خود را شماتت نکن!!!. ورزم 

. دي را بشناسیت شدگيد و ھم ھويد دقت کنيشما ابتدا با. ت شدن استي ھم ھویحرص اثر فرع
  د؟يستيت ني خودتان ھم ھویبا نقش ھا" ا مث/يکه آ

 موارد نرم تر و یت شوند، وليد با پولشان ھم ھوينبا"  فھمند که مث/یش ميشتر مردم کم و بيب
 شوند که با نقش یجه نممردم متو.  داشتنی شوند مثل نقش مادریده نمي ھست که دیف تريظر

  . چه؟یعنيت شدن ي ھم ھویمادر
 ساله شان، 60توقع دارند که فرزند .  دھندی ادامه می سالگ80را تا " نقش"ن يجه، ايدر نت

 در ی که نقش مادریدر حال. توقع دارند.  دھندیخودشان را عذاب م.  ساله باشد5 یھنوز بچه 
  .  بچه ات تمام شدی سالگ18سن 
  . ن نقش بکنيز اتت را ايھو

به ھر حال نقش .  کننیدائم خود را م/مت م. ا نبودمي بودم یمادر خوب:  پرسندیدائم از خود م
 اcن عشق بورز، اما عشق، ی توانی، اگر می، اگرھم نبودی که بودیاگر بود. ت تمام شديمادر

ه داد و عذابش را  را ادامیا نقش مادري ی توان اcن ھم کنترل و نقش پدرینم. عدم کنترل است
  . ديد و آن را نديکش

  .ميدار شويد که بي گویحال مو.نا، به ما م. ديشما در گلشن ذوقش، فرو رفت
  

  ديا ِب/فيھر چند کز انب
  ا چه دارد؟ياز گوھر انب

 

.  زندیاء حرف مي، از انب... ا موعظه گر و ي، بصورت معلم یمن ذھن  

 ی میامبري پی در ذھن است و ادعای کسیکرده اند اما وقتدا يت را پينھايامبران، آن قدر بياما پ
م که از آن جوھر و گوھر ي شوید، ما متوجه مي گوی، و از آنھا م" .فدیم"امبران يکند و از پ

.ده شده از ذھنيرون کشي خالص بیاريھمان ھش.  نداردیزياء چيانب  

ن جھان ياز آن جھان به ا" یوح"ده از ذھن است که سبب عبور يرون کشي بیارين ھشي چون ھم
ق ي تواند خرد خود را از طری میزندگ.  کندین انسانھا صحبت مي با ای زندگیعني.  شودیم
.  که توھم استی دارد و نه انسان من ذھنین انسانھا دسترسي به ایزندگ. ان کندين انسانھا بيا  

 توھم یم و وقتي بشناسمان را" توھم"م، ي داریم که اگر خودمان من ذھني شویحال، ما متوجه م
.ميت شده اي ھم ھويیزھايم که با چه چي شویم، متوجه ميمان را بشناس  

.ذات ما شناسنده ست.  ستیاريچون ذات ما، ھش.  ستین خبر خوبيا.  ستیآزاد= شناختن   

  
  فرستندیگر چه صلوات م
   چه دارد؟یاز َصفَوت مصطف
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  . دهي نور برگزیعني. ، لقب حضرت رسول استیمصطف

  .» حضوریاريھش « یعنيده ينور برگز
  .یاري جوھر خالص ھشیعني. یزي جوھر ھر چیعنيصفوت، 

  . که حضرت رسول، داشتهی خالصیاري ھشیعني، یپس صفوت مصطفو
  . فھمد؟ نهی خود را میا گفته ي آی فرستد، ولی، صلوات مین آدم من ذھنيدرست است که ا

ت است و تعداد ي چون با باورھا ھم ھو. نداردیزي، چی خالص مصطفویاريچون، از ھش
  .  کاذب در ذھن دارد و از ذھنش متولد نشدهی ھایتي باور و ھم ھویاديز
  

  . ديد به خودتان برگردينگونه ست، بايد که ايديرون دي را در بیحال اگر شما، کس
  

  ید و عمرو بردي زی پیعمر
  ؟ن پس بنگر خدا چه دارديز
  

 يیبجويا عيم و در صدد اص/ح  ي کنیگران انتقاد نمياز د. مي کنگران نگاهيم به دي خواھیما نم
  .  ستیت ذھنين کارھا از ھويم؛ چون ايستياز آنھا ن

 یگريم که دييم بگوي خواھینکه مي ایم؟ براي کنی ميیبجويما چرا ع. ت گستر استينھا ھويا
 ی در کسیبي عیقبرعکس اگر ھم اتفا.  شودیت مان گسترده ميپس ھو. ميب دارد و ما نداريع
 یم و مي رویب در خود ميسراغ آن ع. ميب را داريم که ما ھم ھمان عي شویم، متوجه ميديد
  :م کهي دانی و ميیآن را شناسا.  ماستیت شدگيب وعادت بد، از ھم ھويم که آن عينيب

  . ستیآزاد = يیشناسا
  . ساند شنای را به ما می از من ذھنین راه مو.نا ست و او ھر بار، قسمتيا

  .مي شوی، ما آزاد ميیبا شناسا
  
  ندازيه خود بر او ميا ساي

  ا چه دارد؟يکو خود چه کس است؟ 
  

  . ديد که شما با خودتان کار داري گوی غزل به ما میله يآرام آرام، مو.نا بوس
  .ی، قدرت در شماست نه در من ذھنیعني. ديت دارينھايه بي، سایاريشما، بعنوان ھش

  . نه در عادت ھا.  ھای شدگینه در شرط
  .ستي نی، کسیگري، چه در شما و چه در دید که من ذھنيبدان

. ستندينھا اصل ني ایدارد، ول... د که قدرت و سواد و پول و ي شناسی را میممکن است شما کس
  . ديزنده باش" او"د به يشما با.  ماستیاريت ھشينھاياصل قد ب

   
 یاريم بعنوان ھشي توانیما م. ميندازي مان نی ذھن منیه مان را رويم ساي توانیپس، ما م

ت و ي ھوی جھانیزھايچون ما از چ. مي نکنیه گذاري، سرمای مان را در من ذھنیانرژ
  . مي خواھیت نمي و حس امنی و خوشبختیت و زندگيشخص
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  .ميشه داري ری، در زندگیت در خود ماست وقتي و حس امنیخوشبخت
 را که يی ھایتيا ھم ھويد، ينيجه را ببيد و نتي ھا بروی شدگی شرطیا تا انتھاي: پس، مو.نا گفت

. دي ست، رھا کنیاز روانشناختي و نی که خواھش نفسانیاده خواھيد، مثل حرص و زيشناخته ا
از يم اما نه بعنوان ني خواھیمان ميازھاي رفع نی برای را در حد کافی جھانیزھايالبته چ

ادتان يد و پول زيت شوينکه با پولتان ھم ھوينه ا. و افزودن و ولع زدن و افزودن یروانشناخت
  .شما را بزرگ کند

 یاد مي از ما ی سرطانید سلول ھايشا.  شوندیر مي کنند؟ تکثی چه می سرطانیسلول ھا
اد ي خودمان، زیم بدون توجه به کل زندگي خواھیما ھمواره م.  از ماستیسلول، قسمت!. رنديگ

  !.م؟ياد و اضافه کنيز*  مي خواھی چه میبرا*م،  يبفھم آنکه یب. ميو اضافه کن
  !.ن طرف را بکشمياد کردن، مبادا اياد کردن و زيم که با زي پرسی، نمیمثل سلول سرطان

  .از ما!!!.  اد گرفته؟يسلول از که .  کشدی که م
  

  حد  است، *ر بدون کنترل و بدون نظارت و بدون ير، تکثي ما در مسیري کل جھت گیوقت
  !.رند؟ياد نگياد کردن را از ما ير و زي ما، تکثیرا سلول ھاچ

  . مي کنیدا نميم و پيابي بیم که زندگي زنی زنده، ھزار کلک میما محروم از زندگ
ن يھم. مي کنیدا نميم و پيدا کنيزھا خودمان را پيق چيم که از طري کنی ت/ش و کوشش میليخ

 بدن ی، رویجان منفي، ھر ھی چون ھر فکر. شودی ما می و گم گشتگیج شدگيسبب ترس و گ
  . ستيکه درست ن!. م؟ي به بدن خود اعمال کنیجان منفيچقدر ھ.  گزاردیر ميک ما تاثيزيو ف

اده ين اضافه و زيد که مبادا ايزھا قدم برداشت و ھر لحظه ترسير چيد در جھت تکثيچقدر با
دنبال خشم، .  برادر خشم استترس،.  زندین ترس به جسم شما صدمه ميا.  نشودی عملیخواھ

  .ت و حسادت ھستيرنجشن و توقع و شکا
 که ما با آن ھم یزيگر، از ھمان چي دیم، و کسيت شده اي ھم ھویزيچرا حسادت؟ چون ما با چ

  .شتر دارديم، بيت شده ايھو
د ي خواھیشتر ميد، و بيد و بدستش آورده ايت ھستي که با آن ھم ھویزيد که چينکه شما، بدانيا

 جواھر فروش به ین آقايا.  کندیاد مين فقط بازار مصرف را زيد، اي برسیتا بلکه به زندگ
ت ي ھم گران، بعنوان ھویلي فروشد؟ شما گردنبند اول را خیشما، چطور گردنبند پنجم را م

  .کار نکرد. دي به ھمه نشان دادیت خود ده روزي اضافه کردن ھویبرا. ديديگستر، خر
ن گردنبند را ي آن تمام شد، سومیخوشحال. دي خوشحال بودیده روز. ديدي آن را خریدوم
 توانست ی شما نبود، جواھر فروش که نمیت گسترياگر ھو... ن و يد، و پنجميديخر

 ید، چگونه به شما مي را که شما .زم نداريیفروشندگان کا.ھا. ش را به شما بفروشديگردنبندھا
شما در چشم مردم .  شودیاد ميت شما زيد، ھويه اگر بخر کنند کیشما را متقاعد م. فروشند؟؟؟

شه ي ری بید؟ چون من ذھنيده شويد در چشم مردم بھتر ديچرا .زم دار. دي شویده ميبھتر د
  . ست و به خود شک دارد

. ديد کنيي به خود ببندم و به شما نشان دھم و شما ثروتمند بودن مرا تايیزھاي خواھم چیمن م
 ید کنند، قبول کرده و نظر آنھا را مبنيي بودن مرا تای ثروتمند بودن و آدم حسابیادياگر تعداد ز
د، يزھا، مرا آنطور که باين چيک از ايچيکه ھيدر حال. رمي پذی بودن خودم، میبر آدم حساب

  .  دھمیت ميمن به حرف مردم اھم.  دھدیت ام نمي کند و ھوی نمیراض
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  د؟ ياز دارينه آنھا يدييشما چرا به حرف مردم و تا
     

  ش چنگ درزني خویدر ساق
  .ش که آن سه تا چه دارديمند
  

  . چنگ است.  ستیزندگ.  شما خداستیساق
  . د چنگ در زني گوی سه تار است، میدر مقابل سه تا که به معن

  . ستیسه تار من ذھن
ر ابزا(ن سه تار ذھن چه دارد، تو برو چنگ يت مھم نباشد که ايش، براينديم)= شيمند(

  .  خودت چنگ بزنی،  خودت را بزن، به ساق)یقيموس
ست که يرون نيخدا در ب. ستيرون ني شما بیساق.  شودیتان باز مير فکرھاي شما از زیساق

  . دي گردیدنبالش م
  .  را بنوازیت ندارد برو  چنگ  ساقيسه تا   تار ذھن، اھم

 درست مثل نور شمع، در . کل استیاري از ھشیک قسمت کوچکيا فکر ما، ي، ی ذھنیاريھش
  . ديمقابل نور خورش

  . شودی کند، اما بعد موجب دردسرمیت مي بقا ابتدا ما را ھدای، برایمن ذھن
 خود را از دست يیگر کارآي، د)یعقل ذھن(ن شمع ين نور اي کند، ای آفتاب طلوع میالبته، وقت

  ).ن سه تار چه دارديش که اينديم. ( دھدیم
  
  

  یعمرو بردد و ي زی پیعمر    
  ن پس بنگر خدا چه دارديز

  
ا از يم ي داریگران بر نمي دیتوجھمان را از رو. مين و آن، صرف کردي را بدنبال ایما عمر
 مان، آنھا یر ذھني بھتر کردن تصوینکه برايا ايم، يد شان را .زم داريا تائيم، ي کنید ميآنھا تقل

  . مي کنیاده مت گستر استفيم و از آنھا بعنوان ھويرا .زم دار
  . ديت گستر، مورد استفاده قرار ندھيا بعنوان ھويت تان و ي بھتر کردن ھویشما مردم را برا

 یرا به شما که عشق نميز. ديراني میگران را ميرانده و ھم دينصورت ھم خود را ميچون در ا
  .ورزند

تر کنم؟ و شما مرا  ام را نزد شما بھیر ذھني توانم تصوینم مي زنم که ببیمن با شما حرف م(
  از دارم؟ي ام نیر خوب ذھنين تصويحال چرا به ا). د؟ينيخوب بب

  . شک دارم" خودم"شه ندارد و به ي ری دارم و من ذھنینکه من ذھني ایبرا
  

از مردم . مين و آن بوديد ايي دنبال تایم به خدا وصل نشوم؟ عمريچرا مستق: دي گویمو.نا م
راد و ينکه اي ایچرا؟ برا. ميي از آنھایريراد گيا بدنبال اي. ميدت گستر استفاده کريبعنوان ھو

  .  با. بردن خودمانیم؟ برايبت شان کنيم و انتقاد و غينيبشان را ببيع
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 دھم، تا خود را نسبت به ین و آن، به نفر کنار دستم مي در دادن اط/عات ایبت، سعيدر غ
  .  کنمیشترير احساس تفوق و با نسبت به شخص حاضيب با.تر مطرح کنم و يشخص غا

 یوقت. ميديف و تمجيمنتظر تعر. مي پرسیم، نظر طرف را در مورد خود ميبت ھم نکنياگر غ
 در واقع ھم ی مرکزیھسته . مي کنی مان را از خود بزرگتر میر ذھنيم، تصوي شویف ميتعر
  .  ستیت شدگيھو

  . ديندازيد مچاله کرده و دور بيبا" د، ک/يد بزرگ کني خواھی را که میر ذھنيد آن تصويشما با
  . د کردني تقلیم براي افتیم دنبال مردم ميجيم و گيما چون درد دار

د محصول و ين، باي خود به زمیشه يد که، با وصل ري ھستیبي که؛ به مثابه درخت سیدر حال
  . ديب خود را بدھيس

  . د شخص خود شما باز کندي خود، بایر فکرھاي را در زیاري ھشیفضا
   

  از سرمجموع اصل مگذر
  ؟ن اصل جدا جدا چه دارديکا
  

دار و متولد شده و از تکه تکه ي به خواب ذھن رفته و بعد از خواب ذھن بیاريشما بعنوان ھش
  .یبودن ھا جمع و مجموع شده ا

پراکنده .  و خدا که اصل است، در شما مجموع استی زندگیاريھش. اصل، مجموع است
 یتکه ھا. ديد، در ھزار جا پخش ھستيت ايزھا ھم ھوي با چی شما وقت.ستيپراکنده ن. ستين

ن جھان ي را که در ايیزھاي چیعني خود را، ی ھایت شدگياگر ھم ھو. ديد جمع کنيخودتان را با
د، آرام يري خود را از آنھا پس بگیت اصليد، رھا و ھويتان مھم ھستند و به آنھا ع/قه منديبرا

د، يده ايت بخشيزھا و موارد ھويشما به چ. ديي آی در می و از سردرگماد شدهي زیاريآرام، ھش
  .ديريزھا و موارد، پس بگين چيت خود را از ايد ھوي توانین ميبنابرا

   
د، حا. که يده اي، بخش")داشتن"به " مث/(زھا يت خود را به چيد و ھوي دو سه ساله بوده ایبچه ا
  *.ديبخواھ* که یبشرط. دي توانید؟ البته که ميري پس بگد آن راي توانید، نمي ساله ا50ا يچھل 

  .  اندیت دنبال من ذھنيد چون اکثري نکنیرويد و پيد و از مردم تقليتعھد داشته باش
شتر مردم ينکه بي ایرد، براي گی صورت میزھا به کنديت از چيمتاسفانه امروزه پس گرفتن ھو

  . شتررفتن، ارزش استي و خواستن بیت طلب و قدريی و پز دادن و خودنمایبه دنبال برجستگ
  
  ماين کاه سخن دگر مپيا

  ؟ش که کھربا چه دارديبند
  

حرف کاه است و مغز . یصحبت کرد. بس کن: دي گویمو.نا به ما و به خود آخر ھر غزل م
توجه کن، .  ستیزندگ. کھربا، خداست. دي آیگندم خرد است و از کھربا م. ستيگندم در آن ن

م ي دانستیاگر م. مي رنجیاز حرف م. ميري گی میکه ما حرف را جديست، در حالي نیحرف جد
  . مي کردی خودمان توجه نمیکه حرف کاه است، حداقل به حرفھا
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در غزل . دي آیتان مي فکرھایر فضاي از زيیباي و زیمغز و خرد و عشق و برکت زندگ
  :ميداشت

   د؟يھا چه دارز نرگس و .له ا
  .  شما ھستندی قشنگ و پر برکت زندگیازھينرگس و .له، چ

  
  

  ه س/م به سبب ذلت اويمان عليدن باد بر سليکژ وز
  ١٨٩٧ت ي، دفتر چھارم، بی، مثنویمولو

  
  مان رفت کژيباد بر تخت سل

  مان گفت بادا کژ َمَغژيسلپس 
  

  .ی او با جھان مادیت شدگي وزد، بعلت ھم ھویمان کج ميباد به سل
  . دي، مطالعه کنیم زماني استاد کرین قصه را از مثنويحول و حوش ا" لطفا

 نه تنھا ناراحت نشود بلکه ی او کاسته شود و ویت مجازي که از ھویخوشا به حال آن صوف
  . ش باز شودير فکرھاي در زيیايکه دريبطور. شادتر شود

دا کرده ي شود و کاھش پیت، آمده و وارد ذھن ميت ابديت و خاصينھاي، با عمق بیاريھش: ميگفت
ت يارانه به ابدي کند و ھشیدا ميت پينھايارانه وسعت بي شود و ھشیو دوباره از آنجا متولد م

  .   شودیار ميخود ھش
ت کند، يت داشته باشد و حس ابدينھاي بیشه يبگنجد و رف خدا ين لحظه، در تعرياگر انسان در ا

ده يين صورت از ذھن به صورت کامل زاي باشد، در ای و زنده به حال ابدی ابدیزنده به زندگ
  .شده
ن قدرت آن ي و ھمچنین جھانيمان، قدرت ايسل. ن انسانھاستي از ایکيف، يمان، بنا به تعريسل

ن جھان ي و عشق از او عبور وبه ای خرد زندگیعني. مندامبر است و ھم خرديھم پ.  داردیجھان
  ). ک سکه اندي یعشق و خرد، دو رو. ( شودی میجار

  
  .  شناسدی، نه عشق و نه خرد را نمیمن ذھن

  
دو اتفاق .  کندیدا مي پیک مورد ماديمان شھوت يسل: دي گویمان مي سلیمو.نا در قصه 

  .  ھستندیکي" باين دو اتفاق، تقري افتد، ایش ميبرا
  .  ستین انگشتري ایاسم اعظم رو. معروف است) خاتمش(ش يمان به انگشتريات ما، سليدر ادب

 کرد و باز یدوباره به دستش م.  افتادی، از انگشت او مین انگشتريا: د کهيده ايشما شن
  .   افتادی میانگشتر

 ست که یز ماديک چي با یت شدگيھم ھو. (ی کرده ایگناھ" تو حتما: دي گویرش به او ميوز
  ).  شودیدل آدم م
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 دارد، در افسانه ھا یمان ھم تختيسل. دي آی که از آنطرف میھمان انرژ.  ستیزدي ایرويباد، ن
  . مان، بر باد سوار بودي حضرت سلیچه يم که قاليما دار

ت شده و ي ھم ھویاما وقت. فرم ندارد.  ستیاري نشسته بر ھشیاريک ھشيمان يبه ھر حال، سل
مان به يسل.  کندی با او صحبت می، زندگیعني.  کنندی کند، باد و تاج با او صحبت میدا ميرم پف

  .  کندی توجه می زندگیصحبت ھا
  

م از ذھنمان ي توانیچون ما ھم م. ميمان ما ھستيسل. مي را گوش کنید صحبت زندگيما ھم با
م و ي خودمان باشیادشاه فرم ھام و پيم و تاج بر سر بگذاريدا کني پیم و قدرت معنويمتولد شو

  . مين جھان، با. تر روي ایزھاياز نفوذ فرم و چ
  

  مان رفت کژيباد بر تخت سل
  مان گفت بادا کژ مغژيپس سل

  
  دنيخز= معژ .        مان به باد گفت کج مغژيد و سليمان کج وزيباد بر تخت سل

   
  لمان کژ مروي سیباد ھم گفت ا

  ون مشي کژ از کژم خشمیور رو
  

  . دي آی ست که از آنطرف میانرژ.  ستیزديباد برکت ا
م يد و تسلين لحظه نداري در برابر ایچ مقاومتيد و ھيستادي فرم این لحظه بي شما در ایوقت
 از آنطرف به فکرھا و به عمل ین خرد زندگي و ھمچنی زنده کننده و عشق زندگید، انرژيھست

  .  کندی م از شما تشعشعیزد و لطافت زندگي ریتان م
  . پس تو ھم کج مرو: دي گویباد م

زھا را درذھنمان ي که چیموقع. مي داریت شدگي که ھم ھویم؟ موقعي رویچه موقع ما کج م
  . از دل ما شدهیزھا قسمتيم و آن چيديت بخشيم و به آنھا ھويتجسم کرد

  .یبجز اندک.  رودیکج نم" مان ھم کام/يسل
  . وزدیباد نه تنھا به ما کج بلکه ضد ما م. مي گرفته ا وزش باد رایجلو" ما چه؟ ما اص/
. ديد به خود برگرديد، باي آیش مي شما پی که برایھر درد: دي گویمو.نا م. ميخودمان مقصر

 یاري ھا باشد و ھشیت شدگي از ھم ھویاگر ما دلمان مجموعه ا. ديگران را م/مت نکنيد
 اوضاع یدن باد، نا متناسبيکج وز. واھد بود بر وفق مراد نخیحضور در ما نباشد، پس زندگ

. ستيگران خوب نيروابط ما با د.  روندیش نميد که کارھا پيني بیشما م. رون ھم ھستيب
م و ھمکارانمان ما را دوست يگران دعوا داريبا د. ستي ما خوب نی تجاری مالیت ھايفعال

  . ندارند
م که چرا برکت ي کنیما اعتراض م. ود شی وارد فکرھا و وارد اعمال ما نمیپس، برکت زندگ

  .مي روی کند؟  چون کج میت نمين لحظه ما را بطور کامل ھداي در ایزندگ
رون  ي را از دل بیت شدگيا ھم ھوي. ن نشوي، خشمگی رویاگر کج م: دي گویدر غزل م

  .دين نشويخود خشمگيشما شود وگرنه ب" دل "ید که خدا و زندگيانداخته و بگذار
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  ن بنھاد حقيو بھر ان ترازيا

  تا رود انصاف ما را در َسَبق
   من کم کنمیاز ترازو کم کن

   من روشنمیتا تو با من روشن
  

ن قانون را يد و اي فھمین موضوع را ميا ايد و يي گویا شما به خودتان مي و یزدي ایرويا نيباد 
  .  ده وجود دارد که خداوند وضع کريیترازو:  نکهي بر اید مبني کنی ميیشناسا

  .گريکديمسابقه دادن با = ک روزه  يدرس =  روز ازل  :  داردیسبق سه معن
اگر ما .  ستین لحظه ابديا. ن لحظه بودهيروز ازل، ھم.  روز ازل استینجا، به معنياما در ا

  .مي شوی مو.نا را ھم متوجه نمیم، صحبت ھاين موضوع را متوجه نشويا
ش يداين لحظه با روز ازل که پيا. ن لحظه ستيشه ايمھ. روز ازل ھم ھست. ن لحظ ستيسبق ا

. ک ترازو وجود داردي، ین لحظه ابديدر ا.  ستیلحظه ابد.  نداردیخلقت شروع شده، فرق
نطرف، ي به ایدن کميبا لغز. ديري قرار بگی ھمواره در آنطرف و در حال وحدت با زندگیعني

 وضع کرده شما ین ترازو که زندگيدل ا تعای برقراریبرا.  خوردین ترازو به ھم ميتعادل ا
ت يت ابديت و خاصينھايشه بين لحظه ريدر ا. دي در ذھن نداشته باشیت شدگيچگونه ھويھ

د، تعادل قانون يم، خم شوين لحظه ھستيشه در اين لحظه که ھمياگر مانند استر در ا. ديداشته باش
د و ي شوی که وارد ذھن تان میه ان لحظه شما به اندازيا.  خوردین ترازو به ھم مي و ایزندگ

  . دي آیش ميد، اشکال در کارتان پي شوی جدا مید و از زندگي کنیدا ميت پيھو
 یجستجو م... ) س، ھمسر، بچه ھا و يژن؛ پدر و مادر، رئ( رون از خود يما اشکا.ت را در ب

  . ن ترازو ستيکه علت ھميدر حال. ميکن
  .، من کم کنمیاز ترازو کم کن - :

  . کنمیپس من ھم کم م. ديدر ذھن باش% 90 و یار به زندگيھش% 10" د، مث/ي خواھیا مشم
، در ی و از جنس منی کنی که به من توجه می به اندازه ایعني، یاما اگر تو با من، روشن باش

رون ي، و توجه ات به جھان بی توجھی که به من بیبه اندازه ا.  روندیش ميت پيرون، کارھايب
  . روندیش نميت پيااست، کارھ

مان کج يسل.  ستی ات، جسمیارينست که تمام ھشيراد تو ايا.  ندارمیراديمن ا: د کهييپس نگو
 یبر وفق مرادت نم.  ستيی خدايیرويباد ن.  وزدیباد به تو کج م. ديمان شما ھستيسل.  رودیم

  .  روندیش نميرون پيکارھا در ب. وزد
به ھر طرف که .  روندیش مي خوب پيیور معجزه آساد که کارھا بطي شوی متوجه میاما وقت

 شما را راه ی کنند، کارھای مردم را خراب می که کارھايیآنھا.  شودیجاد مي ایکيد، ني جنبیم
 حضور کار کرده یاري ست که با ھشیجه اين نتينطور شده؟ ايچرا ا: دي پرسیم.  اندازندیم
. ديگران نگذاشته اي چرخ دیچوب .. ديرده ا نکيیبت و بدگويد، حسادت و غي نکرده اید، بديا

  . دي کرده و عشق و لطافت داده ایخوب
علتش بھتر ).  من روشنمیتا تو با من روشن. ( شما درست و متعادل استینکه ترازوي ایبرا

ک ي وجود دارد و از درون شما يینست که در درون شما، ترازويست، علتش ايشدن مردم ن
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 و يیباي ست از جنس عشق و زی، برکت زندگین انرژيا.  شودیرون، پخش مي به بیانرژ
  . تييخدا

  .گذاشته" باد"نجا، اسم او را يمو.نا در ا
  
  ل کرديمان مين تاج سليچنھم

  ل کرديروز روشن را برو چون َل 
  گفت تا جا کژ مشو بر فرق من

  آفتابا کم مشو از شرق من
  

  . رفتش را گي چشمھایمان کج شد و جلوي سلیتاج پادشاھ
ن يپادشاه ا. مي، ندار"من کاذب "یم و وقتيت دارينھاي بیشه ي ریم؟  وقتيما چه وقت پادشاھ

 ی ابدیاري که به ھشیموقع. ميني آفریم ميار ماست و ھر چه بخواھيز در اختيم و ھمه چيجھان
  . اتفاقاتی ھمه یم  ورايزنده ھست

   
د که شما يبدان. ميني بین را ميمراد ند و ما اشه اتفاقات بر وفق يستد وھميمان مھم نياتفاقات برا

  . ديدر اتفاق دست دار
ن ياگر چه دل تان کدر بوده و اcن اتفاق بد است، اما ا. ديد که اتفاق را بوجود آورده ايشما ھست
 یه يد، بقيريد و از آن درس بگيرين را بپذياگر ا.  شما باشدین اتفاق براي تواند  بھتریاتفاق م

  .  شودی تان درست میان زندگيجر
  

  . ن رفتيش ھم از بيامبريد که پييد بگوي توانیحا. م.  قطع شديین روشنايد باز اي گویپس، م
  . آفتاب از شرق من کم مشویا.  تاج، از فرق من کج مشویگفت ا

ن ي ای ما باز شود، چنانچه روزیر فکرھاي زیا و فضايفتد و درين اتفاق بياگر ا: مو.نا گفت
  . مي شوین نقص و کمبود ميمتوجه ا" مان کم شود، ما فوراير فکرھاي زیفضا دار

 ست ین موقعيالبته ا. ميم که ما اشتباه کرده اي فھمیم. م که سمن زار رضا آشفته شدهي فھمیم
 را ی و زنده بودن زندگيیم و روشنايده شوييکبار از ذھن زاي یعنيم يمان شويکه مثل سل

  . ميبشناس
اد شود، يا زيمان چند مثقال ھم کم و ين دردھھايم، اگر از اي درد انباشته کنیرواما اگر درد را 

اگر به ھزاران .  ترسم، رنجش دارمین ھستم و ميمن اcن خشمگ" مث/. مي شویمتوجه آنھا نم
ن ييا پايبا. رفتن . ر اضطرابيجم و زيگ. ستيگر ھم اضافه شود، مھم ني دیکيرنجش من 

 شوم و زنده ھستم و یده ميي از ذھن زای وقتیول. م نداردي برایچندانن استرس فرق يآمدن ا
"  کاسته شود فوراین حالت کمي کنم، اگر از ای شناسم و آن را حس و تجربه می را میزندگ

 شود که نور کم شده و آن یل شده؛ متوجه مي تاجش متمایمان ھم کميسل.  شومیمتوجه م
  . ستيگر ني ديی شناسايیخت و آن تواناي ری و عملش م که به فکریآن خرد.  رسدیالھامات نم

  ).آفتابا کم مشو از شرق من(
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  کرد او به دست آن تاج رایراست م
  جوان = ی                       فتی َفتیشد برو تاج ایباز کژ م

  
  . کردین تاج را راست ميمان با دست اي جوان، سلیا: خطاب به جوانھا

  . شدیش دوباره به آنجا برگردد، باز تاج کج م کرد که با ذھنی میسع
  

  ھشت بارش راست کرد و گشت کژ
  ست آخر؟ کژ َمَغژيگفت تاجا چ

  
 یعني. دي تان را راست کنید تاج پادشاھي کنی مین بار، شما سعيچند. ھشت ع/مت کثرت است

  .  اتفاقات استی ھمه یشاه ورا. دين جھان باشيزھا در اي چیشما ورا
  .ديت دارينھاي که قد بیوقت. دي اتفاقات ھستی ھمه یان شاه، وراشما ھم بعنو

اتفاقات .  کنندیت ميد که اتفاقات حاکمند، اتفاقات مھم شدند، اتفاقات شما را اذيني بی میاما وقت
  .ستنديگردر کنترل و دستور شما نيد

  . دي بودیاز جنس زندگ"  قب/
  

   تو راست منیگفت اگر صد ره کن
  مورد اعتماد=                       موتمن  ُمؤَتَمنی ای روکژ شوم چون کژ

  
  .مي ھستیم چون خود زندگي ھستی شود که ما انسانھا، مورد اعتماد زندگیپس معلوم م
 تو با یعني.  شومی، من کج مین تاج سرت را  راست کنياگر صد بار ھم ا:  خطاب به ما

 را بر سرت ی زندگی تاج شاھی توانی، نمی کنیرون مي که در بيیکنترل و کوشش و با کارھا
  . ینگھدار

  
  مان اندرونه راست کرديپس سل

  دل بر آن شھوت که بودش کرد سرد
  

  .  ستیت شدگي ھم ھوینجا به معنيشھوت در ا
  . ستير ني انجام پذینکار با کنترل من ذھنيد که اي شویمان متوجه ميپس شما ھم مانند سل

  . ت شده بودي کوچک ھم ھویزيمان با چيالبته سل. دي کنیست مد؟ اندرونه را راي کنیچکار م
  . دي و صبر کنيیتان را شناساي ھایت شدگيد ھم ھويد، بايت اي ھم ھویادياگر شما با موارد ز

  . ديت کنيقانون صبر و قانون مزرعه را رعا
 یبترس تان، خواستن تان، قدرت طل.  خودتانی ھایت شدگيد به شناخت ھم ھوي کنیشروع م
ت ي ھم ھویزي با چیعني. دي ست که در دل دارین شھوتي از ھمیناش... ل به کنترل و يتان، تما

ن يگر ايز ديا ھر چيا درد و يا جسم يا باور ي تواند با پول ی میت شدگين ھم ھويحا. ا. ديشده ا
  . ديعجله نکن. دي کنيی شناسایکي یکينھا را يا.  باشديیايدن
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 داند و شما ھم، که انعکاس درون شماست که در یمان ميسل. ت کردمان اندرونه راسيپس سل
 ی تواند اتفاقات جالبیرون نميت شده ست، در بيدرون شما، اگر ھم ھو.  افتدیرون اتفاق ميب

 ی که حول و حوشش میمان اندرونه راست کرد، دلش را بر آن شھوتيسل:  خ/صه. رخ دھد
  . د،  سرد کرد و کند و دور انداختيچرخ

  
  بعد از آن تاجش ھمان دم راست شد

  خواست شدیآنچنان که تاج را م
   کرد او به قصدیبعد از آنش کژ ھم

  جو به قصدگشت تاَرکیتاج او م
  

  . خواست تاج را کج کند" ، عمدایروني بیش، با کارھا"من"بعد از آن با 
  .  شدی جاریدوباره انرژ.  دوباره شاه شدیعني. تاج خودش راست شد

  . کنند، نشدیگران خرابکاريد. نشد.  کندیدر کارش خرابکار" عمدا. ت تاج را کج کندخواس
 ی باز تاج راست میکج کرد ول" چند بار تاج را عمدا. جھان خواست کارش را خراب کند، نشد

  ).ک استيان سمبلين طرز بيا. (شد
  

ت ير دل تان ھم ھو اگیول. ديرون نباشي باشد، شما نگران بیدل تان، زندگ" شما اگر واقعا
 شما بر وفق مراد یکارھا.  شما مسائل تان را درست کندی تواند برایچکس نمي ھاست، ھیشدگ

ت ھا دردناک خواھند بود يوضع. دينيافريک بي نیزھايرون چيد در بي توانیشما نم. نخواھد بود
. دي دھی انجام مکارھا را" من"نکه با ي ایبرا. ديد، به ثمر نخواھد رسيو کار خوب ھم انجام دھ

د و به ي کنیت نمي وزد و ترازو را رعایت که باد کج مين وضعيبا ا. دي کاریبادام پوک م
د، ي کنی میخوب.  ستید، بچه ناراضي کنید، بچه بزرگ مي حضور نداریاري ھشیاندازه کاف

  .  کنندی میبد
  

رون يرا از ذھن ب یاريد ھشيبا. دي ھستیاري کند که شما از جنس ھشیمو.نا دائم تکرار م
آن باد اگر . ندي بیجسم شما صدمه م. دي شویض ميوگر نه مر. دينيافريد و در ذھن نيبکش

ت و يدار و در آن جرقه خ/قيمان سازنده و عمل مان بيدرست بوزد، جسم ما سالم، فکرھا
  . د وجود داردي جدیزھاينش چيآفر
  

  .  کنندی کار میرون بخوبيد و در بني آیالھامات از درون م. مي کنید نميما از مردم تقل
  . ی توانی نمی کنی در کار خودت خرابکاریاگر خودت ھم بخواھ

  
ت کژ بکرد آن مھترش Qھشت َکر  

  شد تاج بر فرق سرشیراست م
  

  . شدیھشت بار تاج را کج کرد اما دوباره تاج راست م
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   شه ناز کنیتاج ناطق گشت کا
   َپر ز ِگل پرواز کنیچون فشاند

  
  ).کيسمبل: (، شروع به صحبت کرد)یزندگ (تاج

 یاري و ھشیزندگ. آفتاب ماست. مان استير فکرھاي زی و ھمان فضایاريتاج ما، ھمان ھش
  . وزدیباد ھم از ھمانجا م. ماست

تان وعمل ي ھایت شدگيد که  با انداختن ھم ھويني تان ببید در زندگي توانیم"  شما عم/یول
  . افتد؟ی تان می در زندگیتان چه اتفاقاتيار فکرھي باز زیکردن از فضا

ت را از گل يچون پرھا. شاه، حا. به خودت افتخار کن: تاج شروع به صحبت کرد و گفت
  . ، حا. پرواز کنی و پاک کردیتکاند

  .زھاستي ما با چی ھایت شدگيده، ھمان ھم ھوي ما چسبی که به بالھايیپس گل ھا
 یجاد مين خودش را ايت داد و فکر کرد که عين ما ھوزھا در ذھي به چیاريھمان اول، ھش

  . دا نکرد و در آنھا گم شديکند، گول آنھا را خورد و خودش را در درون آنھا پ
  . شودیمان از گل پاک ميم، بال ھايندازيزھا را بيمان با چي ھایت شدگياگر ھم ھو

  
  ن من بگذرمي کزیست دستورين

  ن َبرھم َدَرميب اي غیھاپرده
  ھانم نه تو دست خود ببندبر د

  مر دھانم را ز گفت ناپسند
   

ب را ي غین حرف بزنم و پرده ھايشتر از ايست که من بي نیدستور: دي گویا تاج ميمو.نا 
  . ان کردن اسرار است، نزنميشتر حرف ناپسند که ھمان عيدستت را بر دھانم بگذار که ب. بدرم

  . خواھد صحبت کندیبه اندازه درک شنونده م
  :ردي گیجه مينت
  

چکس ي شود، به ھیدنت مي دھد و باعث درد کشیت رخ مي که برایپس، بابت ھر اتفاق دردناک
  . به خودت برگرد.  را مقصر ندانیتھمت نزن و کس

  
 در دل شما یت شدگيد، ھم ھوي آیش ميتان پي که برایداد ناراحت کننده اي، ھر رویھر مسئله ا

د مملکت فرم ھا را اداره ي توانیشما نم.  شودیتاج شما کج م.  وزدیباد کج م. جادش کردهيا
ن يست ايرون شما ھم نيعامل در ب. دي کنی فکر و عمل می توھمیک فضاينکه از ي ایبرا. ديکن

  .  سخت استیليتان خين موضوع برايالبته، قبول ا.  ستیطرز نگاه ھم  توھم
  : د کهيد قبول کني توانیم
   

     د ز درديش آيپس ترا ھر غم که پ
  ؟ش َگردي تھمت َمِنه بر خویبر کس
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تان ي را که برای دردناکید ھر گرفتاري توانیا ميآ.  سخت استیلي خی من ذھنیقبول آن برا
جادش ير من بوده و من ايد تقصييبگو. د؟؟؟يد، از ھر نوع، به خودتان برگرداني آیش ميپ

  .کردم؟؟؟
ت شده ام ي ھم ھويیزھاينم با چه چينست که ببي ازير دھم، و آن چيي را در خود تغیزيد چيمن با

 ی به من زندگیت شدگين ھم ھوي کنم که ايی شناسایعنيمان، دلم را به آن سرد کنم؟ يو مثل سل
  . داشتم؟؟؟"  ھمان بود که قب/ی دھد و زندگینم

به قد و د ي بوده ایک زندگي" د که قب/ي شویمان، متوجه ميا شما بعنوان سليمان شما، ياcن، سل
" دل"ن ساختار را يد و اي کوچک در ذھن شده ایک ساختار ذھنيل به ياcن تبد. تينھايقامت ب

ده و از ين ساختار کوچک ذھن چسبي ھا گرم و به ایت شدگين ھم ھويخود کرده و دل تان به ا
  .مينھمه توقع دارين است که اي ھمیبرا.  کندی طلب می و زندگیآنھا خوشبخت

 یا حتيل ما يم که ساعت ما و انگشتر ما و گردنبند ما و اتومبيتوقع دار. ميوقع دارما از اجسام ت
 یا اتفاقيم؟ ي ھستیک: ديگر به ما بگوي دیکس.  ت بدھندي و ھویگر، به ما زندگي دی و کسانیکس

 یمان، سرد ميت ھا مثل سلينوع ھوي ايیدل تان را با شناسا. شتر شوديت مان بيفتد و ما ھويب
  .مانيمثل سل. ديکن
  

، ذھن شما ) کندیجاد ميذھن  شما ا" غم را ظاھرا( شما رخ داد، ی برایزياگر اتفاق غم انگ
  .  رنجدیم.  ترسدیم. ندي بیر قابل تحمل مين لحظه را غياتفاق ا

  . دي بری ظن نمید و به کسي گردیشما به خودتان بر م
  

   دوستکامی ایگريظن مبر بر د
  دنيشياند. فکر کردن= دن ي                          سگالغ/مد آن يسگالیآن مکن که م

  
: دي گویبه اربابش م: ن قرار است که يه داستان ماست، بدي داستان غ/م، که شبیخ/صه 

  .نامه پشت نامه. حقوقم کم است
  . گذرد، مثل ھمان نامه غ/م است به اربابی ھم که در سر ما ميیتمام صحبت ھا
 ی که خودمان را میاز وقت. ميت و رنجش داريشکا. مير ذھن مان توقع دارما انسانھا ھم د

م و نامه ي کنیت مي کنم و شکای نمی ام کم است، حس خوشبختیروز: ميي گویم مرتب ميشناس
 ی را که برايینامه ھا. ارباب ھم خداست.  رسدینامه ھا ھم به ارباب م. ميسي نویبه ارباب م

ت و رنجش و يشکا. ت و رنجش و توقعيشکا. ت است و رنجشيم ھمه اش، شکايسي نویخدا م
  . ستین موارد توھمي ایکه ھمه . توقع

   
  یگاه جنگش با رسول و مطبخ

  یگاه خشمش با شھنشاه سخ
  

ل يد تحويا شايرد ي گیل نميارباب نامه را تحو:  گفتی موقع ھا غ/م در ذھن، به خود میبعض
). توقع داشت(ت ندھد؟ ي ممکن است که به نامه ام اھم دھد، آخر چطوریت نميرد اما اھمي گیم

  . کردین مينامه رسان را نفر. د ھم نامه رسان نامه را به ارباب نرساندهيشا
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  .د ھم نامه رسان، نامه ام را به آشپز داده و آشپز، نامه را پاره و دور انداختهيشا
ه داده اند و شاه توجه ام د ھم نامه را به شايشا:  گفتین شده و به خود مي ھم خشمگیگاھ

  .نھا توھمات ذھن استيا). ست اگر ھم ھست به من توجه ندارديخدا ن: ميي گویما ھم م. (نکرده
ن شکوه ھا و رنجش ھا و دردھا توسط يا. ديد از ذھن متولد شويد که بايشما ھمان خود خدا ھست

 را، خود یداد بديد، ھر رون مواريک از ايھر : بقول مو.نا. جاد شدهي شما در ذھن ایتوھم ھا
  . ديده ايشما خلق و آفر

ن بنده يا. ن غ/م بدهي به ایجواب"  کنند که لطفایان ارباب، از او تقاضا ميبا.خره، آشپزو اطراف
ن آدم احمق است، يآخر چقدر ا: دي گویارباب م.  نامه نوشته، با.خره او غ/م شماستیليخ

 یعني. توھم جواب ندارد.  توانم بدھمیاب توھم را نممن جو.  توانم بدھمیمن، جوابش را نم
  ست؟ جواب کجاست؟يپس جواب چ. ت و رنجش و توقع، جواب ندارديانباشته کردن شکا

 یت شدگيدار شدن از ذھن و ھم ھويده شدن و بييجواب در زا.  دنبال خودش استیزندگ
ن جھان ي را در ا و عشق خودی و خرد مثبت و سازندگی خواھد که انرژی میزندگ. ھاست

ن خود يرد، ھمي گی می شود و حقوق واقعی که بھره مند مین کسياول.  شما پخش کندیله يبوس
  . ديشما ھست

   
  .د آن غ/ميسگالیآن مکن که م.  ظن مبریگريبه د.  یعاشق"  که واقعای کسی دوست کام، ایا

  
، یاست، ف/ن" بد"داد ين روي کند که ای افتد و ذھن قضاوت می می ما اتفاق بدی برایچون وقت

  . مي دانی، را مقصر میگريد
  . ديجاد کرده اي دھد؛ خود شما آن را خلق و ای شما رخ می که برایداد بديھر رو

 ست و تو از ی و آن زندگی را که فراموش کرده ایگريعامل د: د کهي گوی، به شما م"اتفاق بد"
  !. گه؟ ام میحا. من ک: نگو. اوريادت بي، یجنس آن ھست

. رون بکشد؟ي خواھد ما را از ذھن، بی میم و چرا زندگي ھستیحا. مگر ما ک: ميي گویما م
 ینکه زندگيم، ھميم، من مان را دارين که در ذھن مان ھستيھم. رون بکشد؟يحا. چرا ما را ب

  .مي خواھی نمیگريز دي/ ھم به ما بدھد، چيل و چند ويم و خانه و اتومبي داریا
  . دي خواھید بدھد، باز ھم مينست که آنچه را که خواستي ااما مسئله

شتر يھر چه ب" اتفاقا. ندارند" یزندگ" دارند، اما باز ی خواھی را که تو ميینھاي ای ھمه یعده ا
من از توھم ذھن، : ند کهي بگویدر نقطه ا. شده باشند* داريب*نکه  يمگر ا. ن ترنديدارند، غمگ

د، از ھمان باغ و خانه ي توانیآنموقع شما م. ستي نیمصنوع یآنموقع، زندگ. دار شدميب
  . دي استفاده کنی تان درست و بخوبی شخصیماي/ و ھواپيبزرگتان و و

  
   ِھشته بودی که موسیچو فرعونھم

  ربودیطفلکان خلق را سر م
  

) یمن ذھن(و فرعون سمبل ) تييھمان خدا( سمبل یموس. دي دانی و فرعون را میداستان موس
  . استم
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 را از آب گرفته یکارگزاران فرعون موس.  آب گذاشته و روان کردندی روی را در سبدیموس
م گرفتند يآنھا از کودک آب گرفته شده خوششان آمد و تصم. و نزد ھمسر و دختر فرعون بردند

 ی، در خانه یر داد و موسيه به او شيمادرش ھم بعنوان دا.  و بزرگش کنندیاز او نگھدار
 یموس: ن داستان، به فرعون گفته شديدر ا. رون بودياما حواس فرعون به ب. بزرگ شدفرعون 

افته مردم را يفرعون پسران تازه تولد . ختي/ت شما را به ھم خواھد ري، خواھد آمد و تشکیا
  .  او بودی، دشمنش در خانه یکه موسي کشت در حالیم

رون يم، اما در بي کنی دل ماست، حفظ م ھا دریت شدگي و ھم ھویما، از دشمن مان که من ذھن

  .ر توستيتقص :ميزي ستین و آن، ميبا ا
  . ديرون ندھيمثل فرعون؛ حواستان را به ب

   
   آن کور دلآن عدو در خانهٔ 

  قطع نفس کردن= ختن يگس= گسل کردن .                 او شده اطفال را گردن ُگِسل
  

  . کشتی مردم را میرون، بچه ھاير ب آن کور دل بود و او دیآن دشمن، در خانه 
  گراني با دیرون َبديتو ھم از ب

  واندرون خوش گشته با نفس گران
  

م، در ي دانیم و آنھا را م/مت کرده و مقصر ميزي ستیگران ميرون با دياز ب. ما ھم مثل او
جود تان را بوي ھای درون دل شما، گرفتاری ھا و نفس گران و خواھنده یت شدگيکه ھم ھويحال

  . ستیت شدگي، ھم ھویاده خواھيمادر ز. آورده
  

ه يبه اصل قض. دي را محکوم نکنیل به کنترل من ذھنيا ميا ترس يا حرص ي یاده خواھيشما ز
 یزيمثل آن است که چ. دي رسی نميیبا محکوم کردن آثار به جا. دي برگردیت شدگي ھم ھویعني

م ي کنیدا مين پي تسکین درد، دوساعتين از اي شود و ما با آسپریدر درون ما سبب سردردمان م
  .ميدا کنين سردرد ھا را پيد علت بوجود آمدن ايما با.  شودیاما بعد دوباره سردرد مان شروع م

  
، یده ست و به راحتيچي و پی ما با دردھاست که موذیت شدگينفس گران در ما، ھمان ھم ھو

  .ميص دھي و تشخدايمان را پي ھایت شدگيد ھم ھويبا.  شودیده نميد
  

  دشمن=                     عدو یدھیخود عدوت اوست قندش م
  ینھیوز برون تھمت به ھر کس م

  
  .ی دھیدشمنت اوست و تو قندش م

  . نداردیچي؟ ھ)آن خواجه خوش لقا چه دارد. (ميمان را دوست داري ھایت شدگيما ھم ھو
تان غلط است، يند که باورھاينکه به ما بگوياز ا. ی کنی دادن به دشمنت، او را حفظ مینيريبا ش

زھا بزرگ کرده و پز آن را يخودمان را با چ). مي دھیمان را قند ميباورھا. (مي شویناراحت م
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م و يمتش، به مردم نشان دھيم با قيده اي را که خری تازه ایزھايم که چياصرار دار. مي دھیم
  .ميت گستر از آنھا استفاده کنيبعنوان ھو

  .مي کنی کند، قند داده  و حفظ شان میجاد مي ایمان گرفتاريمان که براي ھایت شدگيھم ھوما به 
  ).مي شویکي یزدي ایروي شود که با نیم، چون مانع مينکار را بکنيد اين کار غلط است و نبايا(
  
   تو کور و کوردلیچو فرعونھم

  خوار کننده= ل کننده يلذ=                       مذل گناھان را ُمِذلیبا عدو خوش ب
  

  . گناھانی بیل کننده ي و ذلیمثل فرعون که کور و کوردل بود، با دشمن خوش ھست
  

  ُجرم رای بیچند فرعونا ُکش
  تاوان=                           پرغرم  مر تِن ُپر ُغرم راینوازیم
  

 بخاطر ین من ذھنيد؟ ايستند، م/مت کنيرون مقصر ني را که در بيید آدمھاي خواھیچقدر شما م
د يبا. یت شدگي ھم ھویعنيگناه . نجاد کردهي ما ای برای گرفتاریليش خي ھایت شدگيھم ھو

د ي بای، گاھی ذھنی ھایت شدگي مان از ھم ھویت اصليدن ھويرون کشي بیبرا. تاوان پس دھد
  .مي مان بپردازین تاوان را بخاطر من ذھنيد ايبا. ميارانه بکشيدرد ھش

  
 یت مي اش ھم ھویمثل آن بچه که ابتدا با اسباب باز. ميت شديزھا ھم ھوي با چی از کودکما ھم
 یم، او دوباره با اسباب بازي به او بدھیگري دی او را گرفته و اسباب بازیاگر اسباب باز. شود
" ا اص/يم ي به او بدھیگري دی شود و اگر باز آن را ھم گرفته و اسباب بازیت ميد ھم ھويجد
  .  اندازدیقه آن را به کنار ميم، خودش بعد از چند دقيري اش را ھم نگیباب بازاس

 ما را نه تنھا ھمواره به ھم یاما از ھمان کودک. ميت شديزھا ھم ھوي با چیما ھم در کوچک
 ھم انباشتند، بلکه ی را روی شدگیتيه ھم ھويه به .يق کردند و .يزھا تشوي با چیت شدگيھو

نه بسته ي پی ھایت شدگين ھمه ھم ھوي بر ایادمان ندادند که ضرورتي ھم یودکبعد از دوران ک
  .ميزھا رھا شويد از گره زدن خود به چيست و باين

  .ارانه ستين درد ھشيتاوان ھم. مي ھا را بدھین ھمه ھم شدگيد تاوان اياcن با
ا مشک/ت م که خود مي فھمینکه مياز ا.  دردناک استی من ذھنین مطالب برايدن ايشن

  . مان دردناک است و قبول آن دشواريم، برايني آفریخودمان را م
اگر . ديريده بگيد نادي توانید اما تجربه خود را که نميممکن است حرف بزرگان را توجه نکن

  . ھم نداردیاشکال. مي تاوان بدھید مقداريبا. ميدار" پرغرم "ی سالمان شده، من ذھن50ا ي 40
  

  فزودیان معقل او بر عقل شاھ
  عقل و کورش کرده بودیحکم حق ب

  
ا قدرت يشتر و ي داشته باشد و پول بیگر برتريممکن است که مثل فرعون ما عقلمان بر کسان د

خرد و عشق .  کندی باشد، حکم حق کور وکرمی جسمیاريم اما اگر فقط ھشي داشته باشیشتريب
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مان، يمان مگر چه کرده بود؟ سليسل.  کندیحکم حق محکوم م.  شودی نمی مان، جاریبه زندگ
  . تاجش کج شد. ده بودي شھوت ورزیدر دل، به مورد کوچک

 ی جسمیاريھمه اش ھش. مي حضور نداریاريھش" ما اص/.  شدهیت شدگي دل ما ھم ھویھمه 
 عقل ین مھر حق و مھر خداست که بيھم. مي توجه نداریگريز دير از جسم، به چيم و به غيدار

  . کندیو کور م
م ينين آموزه ھا ببيم و با گرفتن رھنمود از ايم و خود را بشناسير نور افکن بگذاريد خود را زيبا

  م؟ يد بکنيچه با
من حا. : د، مثل ھمان استر که گفتيخود شداگر متوجه اشکا.ت . دين و آن ھم نرويدنبال ا

د که يري اگر شما بپذیروزگار.  لطافت بودیه يه اش، گريگر. ه کرديبم را شناختم و گريع
ن يد، اي خودتان کار کنید رويد و خواستي کنیجاد مي را شما ایرونيد، مسائل بياشکال دار

  .  ستی خوبیلطافت، مرحله 
  

  ُمھر حق بر چشم و بر گوش خرد
  وانش کنديگر ف/طونست ح

  
 را ادامه یت شدگيم، ھم ھويت بخواھيم، از آنھا ھوينيم و فقط جسم ھا را ببياگر ما در ذھن بمان

. دي آی نمیزي از آنطرف چیعني.  شودیم، مھر حق بر چشم و گوش و خرد ما گذاشته ميبدھ
خر " مث/. ميوان باشي حمي توانیما نم. مي کنیدا مي پیواني حیاريم، ھشياگر اف/طون ھم باش

 ی به زندگی و ذاتیزير بطور غري شیستم زندگيس.  وصل استیبه زندگ" مايو مستق" ذاتا
د ابتدا خود ي مان، بایت انسانياما ما، بعلت ھو.  تواند مسائل خود را حل کندیوصل است و م

ن يي پایواني حی م و خود را به مرحلهيم در ذھن بماني توانینم. ميرون بکشيرا از حصار ذھن ب
د انسان يما با. ميوان باشيم حي توانیما نم. نه. ميد کنيي را ھم قبول و تایواني حیاريم و ھشيبکش

  . ن جبر استيا.  تواند مس باشدیط/ نم. ميابي خود را بیت اصليو ھو
 یجه مم، متويندازي به اطرافمان بیاگر نگاھ. مياني ذھن خود را بزاید از محدوده يما انسانھا با

م، چقدر ي کنیجاد مي زاده نشده چقدر درد ایت ھاين ذھنيم که ھم اکنون در جھان بخاطر ھميشو
  . ...ديندازي به اخبار بینگاھ.  و تنش ھستی و فقر و نداریدر جھان، آواره و زخم

  
  ديد پديآیحکم حق بر لوح م
 .ديزيب بايآنچنان که حکم غ

  
ھمانطور که . ندي نشیده شده ميي زایاريحق، بر ھشحکم .  رودی نمیحکم حق به سمت من ذھن

  . د رخ داديزيدر رابطه با با
  ...د يي، مطالعه نمایم زماني استاد کرید از مثنوي توانید را ھم ميزي بایقصه 
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